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Telefonnummer 

Stefan Jansson,  070-622 42 53 
Ingrid Thulin,  070-355 53 36 
Johan Lindhagen,  070-229 71 29 
Pär Engvall,  073-041 66 19 
Per-Anders Alter,  070-578 40 25 
Lotta Pettersson,  070-517 72 27 

Vässarölägret, 0173-370 22 

Internet 

Vi kommer att försöka visa lite bilder och text under veckan. Du 
som är hemma kommer att kunna följa lägret på: 

hovsta.wordpress.com 

Mer information om Vässarö finns på:  
 
www.vassaro.nu 
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Nu är det dags 
Tillsammans med övriga besökare från bl.a. Schweiz (90 st.), 
Tyskland och övriga Sverige blir vi c:a 300 st. gästande scouter 
på Vässarö. 
Eftersom resan till Vässarö tar c:a fyra timmar samt att det tar en 
stund innan allt är på plats i lägerbyn, behöver du ha med dig en 
förstärkt matsäck ex. smörgåsar, dryck och frukt i bussen 
(separat packning). 
 
Besöksdagar 
Det finns inga speciella besöksdagar för lägret. Om ni vill komma 
och hälsa på så kan ni komma när som helst. Räkna dock med att 
scouterna kan vara ute på programpass och att det därför kan ta 
en stund innan de är tillbaka i lägerbyn. Kontrollera gärna därför 
innan besöket vad era scouter görs just den dagen. Information 
om resvägar och kartor finns på Vässarös hemsida. Bokning av 
båttransport görs direkt till Vässarö, telefonnummer på sidan 4. 
 
Utrustning 
Packlista bifogas detta lägermeddelande. Packa i ryggsäck eller 
trunk. Du får själv bära din utrustning från hamnen på Vässarö till 
lägerplatsen. 
 
Avresa och hemkomst 
Samling inför avresan sker vid Svampen lördag 1/8 kl. 7.30 med 
avgång 8.00 mot Vässarö. Hemkomsten sker fredag den 7/8  
c:a kl. 17.30 också den vid Svampen. 
  
Fästingar 
Prata med era barn att de ska vara uppmärksamma och hjälpa till 
att titta på sig själva och på sina kamrater. Vi hjälper givetvis till 
att plocka bort ev. fästingar och kommer dessutom att påminna 
om att de ska kolla innan sängdags. 

 
 
 
Hälsokort 
För de som inte har lämnat in hälsokortet så ska detta lämnas 
ifyllt i samband med samlingen den 1/8. 
 
Telefon 
Det finns telefonautomater för telefonkort på ön. Kort kan köpas 
i lägerboden på ön eller tas med hemifrån. Då mobiltelefonerna 
ofta skapar hemlängtan och är ömtåliga skall dessa lämnas 
hemma. Ledarna kan vid behov låna ut sina egna mobiler. 
  
Om ni har något brådskande ärende går det bra att ringa till 
ledarnas mobiler (se sidan 4). 
  
Direkt till Vässarö 0173-370 22 (bör man inte ringa utom i 
verkliga nödfall). 
 
Lägeradress 
Vill du skicka ett vykort/brev till lägret är adressen: 
 
Scoutens namn, Hovsta scoutkår, Vässarölägret, 742 96 Gräsö 
 
Brev är alltid uppskattat (gärna med någon present/tidning). 
Tänk på att det tar någon dag för brevet att komma fram! 
 
Fickpengar 
Det kommer att finnas möjlighet att köpa godis, dricka, vykort, 
tröjor m.m. i lägrets kiosk. Vi rekommenderar max 40 kr per 
dag. En del scouter köper en Vässarö t-shirt eller tröja . Följande 
modeller finns: t-shirt (grå, blå, röd, vit) 95:-, tenniströja (blå) 
150:- och collegetröja (blå) 225:- I vuxenstorlekar finns också 
bussarong (blå) 225:- och hood tröja 250:- 
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